OKRA-MAKRAMEERAANU
Malli Lankava, Annikki Orrenmaa
Koko 40x75 cm
Lanka Paulina-punoskudetta (80 % puuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 180-190 m) 500 g leijonankeltaista (71).
Muuta ripustustangoksi puunoksa, neula ja ompelulankaa.
Surmansilmukka (kuva 1): Taita lanka keskeltä kahtia.
Vie taite etukautta oksan yli, pujota langanpäät lenkin
läpi ja kiristä solmu kiinni oksaan (kuva 1).
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 2): Tee neljällä langalla kasiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea
lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä
solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi
eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.
Silmusolmu = SS (kuvat 3-4): Tee tukilangan ympärille
1 silmusolmu vaakasuuntaan (viistoon).
Silmusolmu vasemmalta oikealle (kuva 3): Pidä tukilanka oikealla kädellä vaakatasossa (alaviistossa) työlankojen edessä, vie työlanka etukautta tukilangan yli ja
siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille.
Silmusolmu oikealta vasemmalle (kuva 4): Pidä tukilanka vasemmalla kädellä vaakatasossa (alaviistossa) työlankojen edessä, vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille.
Kohosolmu = KS (kuvat 5-6): Tee tukilangan ympärille 2 silmusolmua vaakasuuntaan (viistoon).
Kohosolmu vasemmalta oikealle (kuva 5): Pidä tukilanka oikealla kädellä vaakatasossa (alaviistossa) työlankojen
edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Kohosolmu oikealta vasemmalle (kuva 6): Pidä tukilanka vasemmalla kädellä vaakatasossa (alaviistossa) työlankojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-*
samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Vuorotteleva silmusolmu = VSS (kuva 7): Tee kahdella langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasen lanka etukautta oikean taakse ja siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu.
2. vaihe: Vie oikea lanka etukautta vasemman taakse ja siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu.
Huom. kun teet kohosolmuja viistoon, pidä tukilanka viistossa.
Työohje Työ koostuu kolmesta osasta: keskiosa, kaartuvat sivuosat ja hapsut.
Keskiosa: Leikkaa kuteesta 200 cm:n pituisia lankoja 14 kpl ja yksi 60 cm:n pituinen tukilanka. Taita pitkät langat
keskeltä kahtia ja solmi ne surmansilmukoilla oksan. Neulaa sitten tukilanka keskikohdastaan väliaikaisesti solmurivin keskelle, solmi sen toinen pää apulangalla oksaan, työlankojen vasemmalle puolelle ja poista nuppineula. Pidä
tukilanka vaakasuorassa ja tee siihen jokaisella työlangalla 1 SS tai vaihtoehtoisesti 1 KS = 28 solmua. Kiristä solmut tiiviisti oksan alareunaan. Jätä tukilangat sekä molemmista reunoista 4 lankaa odottamaan ja aloita lopuilla langoilla lomittaiset kaksoistasosolmut.
1. krs: *Ota 4 vierekkäistä lankaa ja solmi niillä 1 KTS*, toista *-* vielä 4 kertaa = 5 KTS.
2. krs: Tee edellisen krs:n solmujen väliin 4 KTS.
3. krs: Tee edellisen krs:n solmujen väliin 3 KTS.
4. krs: Tee edellisen krs:n solmujen väliin 2 KTS.
5. krs: Tee edellisten solmujen keskelle 1 KTS.
Ota tämän jälkeen vasemmalla odottava tukilanka, pidä se alaviistossa KTS:n alapuolella ja tee sen ympärille 14
SS tai 14 KS vasemmalta oikealle. Ota sitten oikealla odottava tukilanka ja tee 14 SS tai 14 KS peilikuvana oikealta vasemmalle. Päättele lopuksi keskellä kohtaavat tukilangat nurjalle. Tukilangat muodostavat nyt kaarevan kehyksen kaksoistasosolmuille. Merkitse vielä 2 keskimmäistä työlankaa sivuosien kiinnittämistä varten.
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

Sivuosat: Leikkaa kuteesta 3 m:n pituisia lankoja 10 kpl. Sido 5 lankaa surmansilmukoilla keskiosan molemmille
puolille. Tee oikea puoli ensin. Ota tukilangaksi 1. lanka vasemmalta.
1. krs: Tee tukilankaan 9 KS vaakatasossa vasemmalta oikealle. Jatka tekemällä viistoja solmuja niin, että muodostuu siksak-kuviota (katso valokuva).
2. krs: Tee 9 KS viistoon oikealta vasemmalle.
3. krs: Tee 9 KS viistoon vasemmalta oikealle. Toista 2.-3. krs:ia vielä 3 kertaa. Tee tämän jälkeen vasemman reunan langoilla samat solmut peilikuvana. Jätä sitten sivuosien langat odottamaan. Ota keskiosan keskimmäiset 2
lankaa, merkitse niihin sivuosien kiinnityskohdat 7 cm:n päähän keskiosan kohosolmuista. Tarkista kiinnityskohta sopivaksi näin: Neulaa sivuosat merkkien kohtiin niin, että niistä muodostuu symmetriset kaaret keskiosan ympärille. Vapauta sitten sivuosat takaisin odottaman. Tee keskiosan kahdella langalla 5 VSS merkeistä lähtien ja ompele sivuosien tukilangat ensimmäisten solmujen molemmille puolille (kuva 6). Näin sivukaaret pysyvät paikoillaan.
Ota lopuksi sivuosien tukilangat, solmi ne yhteen mutta jätä solmun molemmille puolille n. 1 cm tukilankaa hapsujen
kiinnittämistä varten. Siirrä sitten VSS-nauhan langat työn taakse. Tee lopuksi yhteen solmituilla tukilangoilla 6 VSS.
Hapsut: Leikkaa 115 cm:n pituisia lankoja 20 kpl ja 150 cm:n pituisia 2 kpl. Solmi langat hapsuiksi sivuosien alakaariin: keskimmäisen kaaren molemmille puolille 2 lyhyttä lankaa, seuraaviin kaariin 4 lyhyttä lankaa, sitä seuraaviin 1 pitkä ja 3 lyhyttä lankaa ja viimeisiin 1 lyhyt lanka. Tee kolmeen pitkään lankaan 6 VSS ja tasoita hapsut.
Kuva 1: surmansilmukka

Kuva 2: kaksoistasosolmu

1. vaihe
Kuva 3: silmusolmu
vasemmalta oikealle

Kuva 4: silmusolmu
oikealta vasemmalle

1 KTS

Kuva 5: kohosolmu vasemmalta oikealle

Kuva 7: vuorotteleva silmusolmu

Kuva: 8

7 cm

Kuva 6: kohosolmu oikealta vasemmalle

2. vaihe

= ompele sivuosat muutamalla pistolla ensimmäisen
VSS:n molemmille puolille
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

